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Welkom Robin

Zaterdagportret | WeespFoto-fotograaf Robin Voorhamm

'We kijken er enorm naar uit om
een adoptiekindje bij ons te
verwelkomen'
3 uur geleden

 11 minuten



Mensen









Een drukke baan, vrijwilligerswerk, vaak
op stap met de camera de natuur in of als
fotograaf voor WeespFoto. Robin
Voorhamm verveelt zich geen moment.
Een druk bestaan, net als zijn vrouw Juul.
Toch zal hun leven veranderen: zij hebben
zich aangemeld als adoptieouders. Een
lang traject dat nog jaren kan duren, maar
ook ineens heel snel kan gaan. Zij zijn er
klaar voor.

O

p een grote foto boven de eettafel in de huiskamer richt een koe haar
snuit nieuwsgierig richting camera. Aan de andere muur een nog groter
werk met water in de hoofdrol. Het zijn foto's die Robin heeft gemaakt. "Dat is
Terschelling", vertelt hij. "En heb je bij de koe gezien dat ze net gedronken
had? De druppels hangen nog in haar snor." Hier zijn we meteen bij de grote
passie van Robin als het om fotografie gaat: de natuur.

Een echte Weesper
Robin Voorhamm werd op 3 april 1980 geboren. "In Naarden, in het oude
ziekenhuis nog, maar ik schaar me onder de echte Weespers. Twee dagen na
mijn geboorte kwam ik met mijn ouders thuis in Weesp en ik ben nooit meer
weggegaan." Robin groeide, als enig kind, op in de wijk Hogeweij. "Ik ging naar
de Leeghwaterschool, waar nu het Vechtstede College staat." Hij voetbalde bij
Rapiditas en al beoefent hij de sport al lang niet meer, zijn teamleden van toen
zijn nog steeds vrienden. Aan de Hogeschool InHolland deed Robin de
opleiding Bedrijfskundige Informatica. "IT had altijd al mijn interesse. Op de
hogeschool wist ik in het tweede jaar: ik zit op mijn plek. Ik werd gewoon een
studiebol, nam het heel serieus en dat hadden ze op de basisschool niet zo
ingeschat, daar dachten ze aan mavo en hooguit MBO."

Robin en Juul
Robin leerde zijn vrouw Juul kennen via internetdating, maar het eerste
afspraakje was in Weesp. Het was 2005. Het klikte en een jaar later ging het stel
samenwonen in Weesp. Dat was niet zomaar besloten trouwens. "Juul komt uit
Loosdrecht en was natuurlijk de ruimte en het water gewend. Maar Weesp is
gewoon heel handig, zeker omdat ik toen ook al veel moest reizen door
Nederland voor mijn werk. En ach, we hebben water voor de deur", zegt hij
lachend, wijzend op het slootje aan de overkant.


Onderaan dit
artikel kunnen
abonnees
reageren
uitgangspunten

Die foto's aan de muur thuis wisselen regelmatig. Keuze genoeg, want als
amateurfotograaf gaat Robin vaak op stap. De natuur in of naar evenementen.

Was fotografie altijd al een grote hobby eigenlijk?
"Als kind had ik wel zo'n Fuji cameraatje met een rolletje. Misschien, als ik er
zo op terugkijk, was ik wel degene die de meeste foto's maakte als we met
vrienden op stap gingen en was ik ook wel degene die een videocamera
meenam. Maar het virus is pas echt toegeslagen toen ik mijn eerste salaris
kreeg. Daar wilde ik iets leuks mee doen en dat werd mijn eerste
spiegelreflexcamera, wat toen nog heel nieuw was."

De natuur in
Fotograferen, dat leerde hij zichzelf. "Natuurlijk heb ik wel uitgezocht hoe het
allemaal technisch werkt, maar ik doe het op mijn eigen manier. Ik vind ook
niet alles leuk om te fotograferen. Portretten maken trekt mij helemaal niet. Ik
trek er vaak op uit in De Oostvaardersplassen en de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Wanneer je ook gaat, je ziet
er altijd wel iets. Ik plan zo'n dag de wandeling
'Je moet mazzel
en bedenk welke foto's ik het liefst zou maken.
hebben, de natuur
Maar je moet mazzel hebben, de natuur valt
valt natuurlijk niet
natuurlijk niet te regelen. Juist de verrassing is
regelen'
ook zo mooi. Zo heb ik een foto van twee vosjes,
de meest verkochte foto in mijn webshop. Dat
was toeval en nee, hij is niet gefotoshopt."

+
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Maakt die interesse in de natuur je ook bewuster van problemen in de natuur?
"Het is een beetje dubbel. Dieren zijn vaak wel een beetje gewend aan mensen
en komen dichter bij. Dat is mooi voor de fotografie, maar problematisch voor
de natuur. Ik zal dieren ook nooit voeren. In de Oostvaardersplassen is een
overschot aan paarden, die worden naar Rusland gebracht heb ik begrepen. En
de runderen, daar worden er veel van afgeschoten omdat er te weinig voedsel
voor ze is. Heel triest maar wat moet dat moet, de natuurbeheerders zullen dat
niet voor niets doen, denk ik. Thuis kiezen we waar we kunnen - en ook kunnen
betalen - voor duurzaamheid. We hebben zonnepanelen en controleren met
een weerstation en andere slimme apparaten in huis hoe we zo zuinig mogelijk
met energie om kunnen gaan."

Actief als vrijwilliger
De eerste spiegelreflexcamera bracht hem bij Nikon Club Nederland, in eerste
instantie voor tips en tricks, maar al snel actief als vrijwilliger. Het begon met
het aanpakken van de website, maar Robin was ook activiteitencoördinator
van de club, en stuurt nu de IT-organisatie aan. Het tekent Robin: actief zijn als
vrijwilliger en verbindingen leggen. Hij was ook jaren betrokken bij de
organisatie van het Sluis-en-Bruggenfeest.

+

Als fervent
amateurfotograaf
kon de camera
natuurlijk niet
thuisblijven als er iets
werd georganiseerd

Als fervent amateurfotograaf kon hij zijn camera
natuurlijk niet thuis laten als er weer iets werd
georganiseerd in de stad. "Dat begon bij het
Sluis-en-Bruggenfeest jaren geleden. We wilden
dat mooie evenement natuurlijk ook goed
vastleggen. Drie jaar geleden vroeg Weesp
Marketing me om ter promotie van Weesp het
evenement Weesp Bevrijd te fotograferen en zo

ontstond het idee om met een groep fotografen alle evenementen in Weesp op
foto's te gaan vastleggen."

WeespFoto
Een platform om al die mooie beelden ook te tonen miste nog. Daarvoor zocht
Robin contact met hoofdredacteur André Verheul van het WeesperNieuws. Die
was met hetzelfde idee bezig, had zelfs al een platform, maar nog geen
fotografen. Een samenwerking, ook met Weesp Marketing daarbij, lag meteen
voor de hand. Inmiddels is voor WeespFoto een club van elf fotografen actief.
"Dat is een diverse groep met heel verschillende interesses en specialismen.
Weliswaar amateurfotografen, maar we zijn wel kritisch en leveren kwaliteit op
WeespFoto.nl. We merken dat de organisatoren blij zijn met de aandacht die
hun evenement zo krijgt. Steeds vaker worden we al in een vroeg stadium
gevraagd of we erbij kunnen zijn. Door WeespFoto.nl zien ook meer mensen
buiten Weesp de levendigheid van de stad en ook niet onbelangrijk: voor de
fotografen is het heel fijn om zo exposure te hebben van hun werk."

Het platform, het team van fotografen. Het doet allemaal professioneel aan.
Toch is de fotografie niet Robins beroep. Voor het Canadese bedrijf CGI is hij
Project en Changemanager.

Wat verander je als Changemanager?
"Leuke maar ook direct een lastige vraag. Als ik het met één woord moet
beschrijven, zeg ik 'mensen'. Mensen verander je echter niet zomaar. Wij
helpen bedrijven bij moeilijke processen en veranderingen, bijvoorbeeld als
gevolg van nieuwe wetgeving.

+

Als ik het in één
woord moet
beschrijven,
verander ik mensen'

Tijdens het doorvoeren raak ik altijd in contact
met de mensen die werken met de processen
waar de verandering betrekking op heeft. Sinds
kort stuur ik als directeur consultancy services
een account en een team aan. Waar mogelijk
gaan we met een heel team naar een klant, maar

soms ook individueel, als er ergens een
bepaalde expertise nodig is. De ene keer duurt dat een paar maanden, bij mijn
huidige klant zit ik al twee jaar."

De adoptiereis
In 2013 trouwden Robin en Juul. Vanaf het begin van hun relatie was duidelijk
dat zij allebei graag kinderen wilden. "Toen het niet spontaan ging, en er een
medische oorzaak bleek te zijn, startten we in september 2016 met IVF. In
amper één jaar tijd zijn er drie volledige pogingen geweest. Dat is belastend.
Uiteindelijk hebben we moeten accepteren dat het er voor ons samen niet in
zou zitten om kinderen te krijgen via deze weg. Maar we wilden wel samen
kinderen. We hebben verschillende opties overwogen en hebben besloten om
ons aan te melden als adoptieouders." Dat was in juli 2017. Als je het niet zelf
meemaakt, heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken als je aan een
adoptietraject begint. Juul en Robin beschrijven hun ervaringen in een blog,
voorhamm.com.

+

'De adoptiereis' noemen ze het zelf. Een lange
reis, waarin soms grote, soms ministappen
'We wilden wel
worden gemaakt. Waarin ze ook heel veel geduld
samen kinderen en
moeten hebben. Waarin de toekomst ongewis
kozen voor adoptie'
is. Ze schrijven er heel open over. Met een
handig stappenplan, waarin anderhalf jaar na
het begin van de adoptiereis de eerste grote mijlpaal inmiddels aangetekend
kon worden: beginseltoestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid
en inschrijving bij de Nederlandse Adoptiestichting.

Beginseltoestemming
"Het adoptietraject begon met vijf workshops over adoptie. Dat is wettelijk
verplicht. Je krijgt dan heel veel informatie, bijvoorbeeld over het adopteren
van een kindje met speciale behoeften. Dat kan medisch zijn, of iets in de
achtergrond van het kindje. Om de beginseltoestemming te krijgen worden
toekomstige adoptieouders op allerlei manieren onder de loep genomen. Een
adoptieprocedure duurt daardoor lang. De regels worden ook steeds strenger
en de procedure is secuur, wat op zich natuurlijk alleen maar goed is. Er
volgde een medische keuring en het ministerie won informatie over ons in bij
de Justitiële Informatiedienst. Pas toen dat allemaal in orde was kon het
gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming beginnen. We
hadden daarvoor eerst een gesprek bij ons thuis en daarna bij de Raad. Daar
zouden we nog twee gesprekken hebben, maar tot onze grote verrassing vond
de raadsonderzoeker dat wij alle informatie zo duidelijk en volledig hadden
ingevuld, dat het tweede en derde gesprek in één keer kon, onverwacht snel
dus. Na weer een aantal maanden wachten kwam het verlossende bericht in
februari dit jaar: beginseltoestemming."
Uit de adoptieblog:
"Na ontvangst van onze beginseltoestemming hebben we contact opgenomen met de
Nederlandse Adoptie Stichting (NAS). In vervolg daarop hebben we inschrijfformulieren
van hen ontvangen. Het is vast geen verrassing voor jullie dat we deze formulieren
datzelfde weekend hebben ingevuld en hebben teruggestuurd. Op dat moment begon
weer een periode van wachten. Afgelopen maandag hebben we van de NAS het

verlossende woord gekregen. We staan definitief ingeschreven en we zijn op de wachtlijst
van drie landen geplaatst. Wellicht denk je nu: Drie landen?! Ja, drie landen. De reden
hiervoor is dat we tot het moment van intake op meerdere lijsten mogen staan. De
wachttijden voor de intake variëren per land en we zijn hier door de NAS keurig over
geïnformeerd. Ondanks dat blijft het een flinke wachttijd……."

Twee trajecten
Het stel heeft toestemming voor buitenlandse adoptie en voor Nederlandse
adoptie. Twee verschillende trajecten met verschillende regels en het maakt
het verdere verloop ook nog ongewisser. Hoewel het voor een buitenlandse
adoptie naar verwachting nog meer dan een jaar zal duren voor de volgende
stap gemaakt kan worden, moeten Juul en Robin ook voorbereid zijn op een
snelle verandering. "Voor Nederlandse adoptie geldt dat je op een lijst komt
van potentiële adoptieouders in Noord-Holland. Als je dan uitgekozen wordt,
kan het ineens heel snel gaan. Binnen enkele dagen moeten er veel zaken
geregeld worden en binnen een paar weken kan het kindje al bij je komen. De
kans dat dit ook gaat gebeuren is heel klein, want Nederlandse adoptie komt
niet zo vaak voor, maar wij zijn er wel klaar voor."

Drie landen

+

Voor een buitenlandse adoptie hebben Juul en Robin ervoor gekozen om zich
in te schrijven voor adoptie uit Hongarije, Tsjechië of Zuid-Afrika. "Dat zijn de
landen waar relatief wat meer kinderen ter adoptie vandaan komen. Maar het
betekent nog steeds lang geduld hebben. We staan nu in de wachtrij voor een
intake. Zodra er plek is in één van deze landen
worden wij uitgenodigd. En daarna begint het
'We moeten veel
volgende wachten, op een match. Dat wordt
geduld hebben'
heel zorgvuldig gedaan. Eén van de onderdelen
in het gezinsonderzoek was dat we konden
aangeven of we ook openstonden voor een
kindje met speciale behoeften. Dat staan wij, zeker als dat bijvoorbeeld
medische problemen zijn die hier in Nederland goed te begeleiden zijn. Als er
eenmaal een goede match is, moeten we ook in korte tijd van alles regelen. In
Hongarije bijvoorbeeld is het verplicht dat je minimaal zes weken in het land
verblijft en minimaal vier weken voor het kindje gezorgd hebt, voordat de
formaliteiten worden geregeld en het kindje mee mag naar Nederland."

Achtergrond
Juul en Robin willen graag zoveel mogelijk weten over de achtergrond van hun
toekomstige kindje. "Als hij of zij dan later zelf meer wil weten, dan kunnen we
dat vertellen. We realiseren ons dat dit in sommige situaties niet mogelijk is.
We willen ook zoveel mogelijk weten over het land van herkomst en de
omgeving. Omdat het er nu op lijkt dat de kans het grootst is dat er een kindje
uit Hongarije bij ons komt, zijn we daar in ons laatste vakantie geweest."
Het is een onzekere tijd: enerzijds weten Juul en Robin dat er nog veel van hun
geduld gevraagd zal worden, anderzijds zijn ze bereid binnen een paar dagen
hun leven helemaal om te gooien als er een beroep op ze wordt gedaan om

een kindje uit Nederland op te vangen. Het stel is er klaar voor, en familie,
vrienden en werkgevers ook. "We kijken er enorm naar uit om een kindje bij
ons te kunnen verwelkomen."
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